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KARTA INWENTARYZACYJNA GEOSTANOWISKA 
Piotr Migoń 

Informacje ogólne 

Nr obiektu 043 

Nazwa obiektu 
(oficjalna, obiegowa 
lub nadana) 

BAZALTOWA 

Współrzędne 
geograficzne [WGS 84 
– hddd.dddd] 

Długość: 16°08’07’’ Szerokość: 51°00’43’’ 

Gmina Paszowice 

Opis lokalizacyjny 

Wzniesienie znajduje się we wschodniej części Pogórza 
Kaczawskiego, na progu Sudetów oddzielającym Pogórze od 
Równiny Jawora. Odległość wierzchołka od centrum wsi 
Paszowice wynosi 2,4 km w kierunku WSW. Dawny kamieniołom, 
będący zasadniczym geostanowiskiem, jest zlokalizowany na 
wschodnim stoku wzniesienia. 

Rozmiary (np. długość, 
szerokość, wysokość, 
powierzchnia) 

Wymiary dawnego kamieniołomu po wschodniej stronie 
wzniesienia: długość – 100 m, szerokość – 50 m, wysokość ścian – 
do 20 m. 
Wysokość kulminacji wzniesienia – 367 m n.p.m., wysokość 
względna – 100 m (od strony Równiny Jawora) 

Charakterystyka naukowa geostanowiska 

Reprezentowana 
dziedzina nauk o Ziemi 
(np. tektonika, litologia, 
stratygrafia, 
geomorfologia) 

Wulkanizm 
Litologia – bazalt 
Geomorfologia – rzeźba denudacyjna 

Rodzaj obiektu Dawny kamieniołom w obrębie ostańcowego wzniesienia 

Litologia Bazalt 

Forma rzeźby terenu Ostańcowe wzgórze twardzielcowe  

Geneza obiektu 
(naturalny, 
antropogeniczny) 

Wzniesienie twardzielcowe – forma naturalna 
Kamieniołom – forma antropogeniczna 

Ogólny kontekst 
geologiczno-
geomorfologiczny 

Bazaltowa jest jednym z kilku ostańcowych wzniesień 
bazaltowych wznoszących się w linii progu tektonicznego 
Sudetów, związanego z przebiegiem sudeckiego uskoku 
brzeżnego. Ma charakter twardzielcowy, wynikający z większej 
odporności bazaltów na wietrzenie w stosunku do otaczających 
zieleńców i fyllitów. 
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Opis obiektu z punktu 
widzenia nauk o Ziemi 

Właściwym geostanowiskiem jest dawny kamieniołom bazaltu, 
podcinający szczytową partię wzniesienia od strony wschodniej 
(drugi kamieniołom, po stronie północnej, jest całkowicie 
zarośnięty i trudno dostępny). Jest w nim odsłonięty system 
pionowych spękań dzielących bazalt na quasi-regularne 
kolumny. Geneza ciosu kolumnowego jest termiczna, związana z 
zastyganiem lawy. Kolumny mają przeciętnie 0,5 m średnicy i są 
względnie dobrze widoczne na długości około 20 m. 
Geologiczna forma całego wystąpienia bazaltowego nie była 
przedmiotem szczegółowych badań i nie jest jasna. Duże 
rozmiary wzniesienia i rozległa płaska powierzchnia szczytowa 
sugerują, że lawa mogła zastygać w jeziorze lawowym w 
dawnym kraterze. 

Historia badań 
naukowych 

Obiekt wzmiankowany przez Birkenmajera (1967) jako przykład 
dobrze odsłoniętego ciosu termicznego. Wielokrotnie 
wzmiankowany w opracowaniach popularno-naukowych i 
geoturystycznych. Brak dokładnych badań z zakresu 
wulkanologii czy petrologii. 

Wartości dodatkowe 
(historyczne, 
biologiczne) 

Historyczne – na wierzchołku dawna wieża widokowa z 
kamienia bazaltowego, postawiona w 1906 r., obecnie nie pełni 
takiej funkcji w związku z przerośnięciem przez otaczający 
drzewostan. 
Botaniczne – spłaszczony wierzchołek porasta ciepłolubna 
dąbrowa, w runie licznie występuje lilia złotogłów. 
Widokowe – powyżej górnej krawędzi dawnego kamieniołomu 
punkt widokowy, z ograniczonymi widokami na Równinę Jawora, 
Wzgórza Strzegomskie i bardziej oddalone fragmenty 
Przedgórza Sudeckiego ze Ślężą. 
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Inne uwagi Brak 

Stan i możliwości wykorzystania 

Możliwości 
wykorzystania obiektu 
do celów edukacyjnych  

Obiekt możliwy do wykorzystania dzięki łatwej dostępności 
(około 0,8 km od szosy Jawor – Paszowice – Lipa – Jelenia Góra; 
wygodna, oznakowana droga leśna), ale obecne wykorzystanie 
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znacznie utrudnia zarośnięcie obiektu – zarówno dna dawnego 
kamieniołomu, jak i ściany z odsłoniętym ciosem kolumnowym. 

Dostępność: 
ograniczenia, 
bezpieczeństwo 

Formalnie brak ograniczeń dostępności, ale znaczne zarośnięcie 
uniemożliwia obejrzenie kluczowych elementów geostanowiska 
podczas sezonu wegetacyjnego i podejście do ściany z najlepiej 
odsłoniętym ciosem kolumnowym. 

Istniejąca infrastruktura 
turystyczna  

Przy wejściu do dawnego kamieniołomu podniszczona tablica 
informacyjna lokalnej ścieżki historyczno-przyrodniczej z 
Paszowic; zagospodarowane miejsce odpoczynku znacznie 
zdewastowane. Na szczycie dostępna dla turystów zabytkowa 
wieża widokowa. 
Drogą leśną wschodnimi stokami Bazaltowej prowadzi czerwony 
szlak turystyczny (przy którym znajduje się wejście do wyrobiska 
dawnego kamieniołomu), na wierzchołek prowadzi lokalna 
ścieżka historyczno-przyrodnicza. 

Istniejące i potencjalne 
zagrożenia 

Główne, realne zagrożenie to całkowite zarośnięcie obiektu, 
które będzie skutkować całkowitą utratą wartości edukacyjnych, 
już obecnie poważnie ograniczonych. 

 

Dokumentacja graficzna  

043_1 Widok ogólny dawnego kamieniołomu z miejscem odpoczynku (stan na rok 
2009). Obecnie infrastruktura jest zdewastowana, a widok w kierunku słupów 
bazaltowych praktycznie całkowicie zarośnięty, zwłaszcza w sezonie wegetacyjnym. 

043_2 Palisada słupów bazaltowych w ścianie dawnego kamieniołomu. 

043_3 Kamienna wieża widokowa na szczycie Bazaltowej. 

  




